
Zápis ze schůze VV MěŠS Ostrava č. 3/2018
Místo: Areál TJ Ostrava, Varenská ulice

Termín: 5.12.2018, 18:30

Přítomni: Radim Dostál, Jan Didi, Lumír Broskevič

Hosté: Vacek Antonín

Program:

1. Okresní přebor žáků základních a středních škol v šachu

2. Zhodnocení Mistrovství Ostravy jednotlivců

3. Delegáti na konferenci Moravskoslezského šachového svazu

4. Doporučení významné osobnosti na ocenění Moravskoslezským šachovým  svazem

5. Výběr pokut

Ad1) Okresní přebor žáků základních a středních škol v šachu
Na úvod schůze se přítomný host Antonín Vacek podělil se svými zkušenostmi z pořádání okresních
přeborů žáků základních škol, které v dřívějších letech pořádal, nebo spolupořádal. Dalšího jednání 
se host již neúčastnil.

Radim Dostál informoval přítomné, že jsou zajištěny okresní přebory družstev žáků v kategoriích:

• B (2. stupeň ZŠ) v budově Matičního gymnázia v Ostravě dne 19. 12. 2018

• C (střední školy) v budově SPŠEI Kratochvílova 7 v Ostravě dne 19. 12. 2018

Skupina A ještě není zajištěna a její termín a místo není určeno. Probíhá určité jednání se zástupcem
Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené.

Po telefonické konzultaci s předsedou Moravskoslezského šachového svazu se členové VV 
rozhodli, že na turnajích nebude vybíráno startovné. Způsob financování turnajů:

• Ceny (medaile, pohár a diplom) budou hrazeny z dotace Moravskoslezského šachového 

svazu.

• V případě kategorií B a C nebudou žádné výdaje za zajištění hrací místnosti. V případě 

kategorie A se bude jednat patrně o 500Kč, které uhradí Městský šachový svaz Ostrava.

• Odměny pro rozhodčí (A - David Šimon, B - David Šimon, C – Ivan Nešpor), budou činit 

500Kč na každou kategorii a uhradí je Městský šachový svaz Ostrava.

Radim Dostál bude dále vyjednávat o organizování turnaje kategorie A v Základní škole pro 
sluchově postižené a Mateřské škole pro sluchově postižené, nebo bude shánět jiné prostory.



Ad2) Zhodnocení Mistrovství Ostravy jednotlivců
Jan Didi shrnul Mistrovství Ostravy jednotlivců 2018, na jehož pořádání městský šachový svaz 
přispěl. Mistrovství Ostravy jednotlivců se uskutečnilo 5. - 7. 10. 2018 za účasti 12 hráčů. Zvítězil 
J. Čempel z ŠK Slavoj Poruba.

Ad3) Delegáti na konferenci Moravskoslezského šachového 
svazu

Na konferenci Moravskoslezského šachového svazu jsou za Městský šachový svaz Ostrava 
delegováni:

• Radim Dostál

• Lumír Broskevič

• Ladislav Pirhala

Konference proběhne v pátek 25. 1. 2019 v 16:00.

Ad4) Doporučení významné osobnosti na ocenění 
Moravskoslezským šachovým  svazem

VV se shodl na doporučení pana Martina Schoffera na ocenění za dlouhodobou výchovou šachové 
mládeže.

Ad5) Výběr pokut
Členové VV konstatovali, že pokutu udělenou za pozdní nahlášení členu šachovému svazu již 
uhradil Šachový spolek Polanka, ale Labortech Ostrava doposud ne.
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